
Fototipsguide for bedre høstbilder! 

 

Høsten er for mange den beste årstiden; nydelig skarp luft og vakre farger. Det er vel så 

mange flotte motiv å fange som om sommeren. Oransje og gult er hovedfargene ute som gir 

energi.  

Her gir vi deg 7 fototips for bedre høstbilder. Gå ut å fang vakre spennende motiv!  

Du blir glad over å studere naturen. Og skal du bli god til å fotografere, må du øve! 

 

1. Bestem deg hvor skal du fotografere; planlagt eller spontant. Søk opp fotovennlige 

nye steder på nettet, hvis du vil utforske utenfor nærområdet ditt.  

Mobilkamera eller speilreflekskamera? Ta med deg det du trenger for en fototur, 

kort eller lang. Kanskje ta med en fotovenn og litt god mat? 

 

2. Beste tidspunkt for beste bilder er rett rundt soloppgang og solnedgang. De røde og gule 

nyansene blir langt mer mettede, når de er badet i et gyllent morgen- eller kveldsskjær. 

Kanskje passer det best for deg i helgene. Skal du ha mennesker i bildet? Hvilke klær gir best 

kontrast til det oransje løvet f.eks. Det er best å fotografere før alle bladene har falt av 

trærne. 

3. Tenk om du vil bruke tid på bildekomposisjon eller bare fyre løs? Skal treet med alle 
de oransje bladene være hovedmotiv? Bilde komposisjon er en betegnelse for 
hvordan et bilde blir bygd opp slik at det presenterer motivet på en best mulig 



måte. En god komposisjon kjennetegnes av at den leder øyet til det fotografen vil 
vise først, altså hovedmotivet.  

4. Ser du symmetri, ledende linjer eller noe annet som gjør bildet spennende? Regn, 

tåke kan også være spennende å fotografere i, det skaper mystikk. Setter du en gren 

helt i front på siden, får du en fin ramme og du får mer dybde i bildet. 

 

5. Se etter insekter, sett deg ned på en stubbe å kjenn på roen, lytt og se etter motiv 

fra lav høyde.  

 

6. Gå tett på motivet. Ikke bare fotografere bladene som ligger på bakken, men hold 

f.eks bladet opp mot lyset, og du får alle de detaljer som ligger i det, og solen som 

skinner på bladet. Det er mye annet å fotografere; trærne nedenfra og opp, bær, 

frukt, røtter, mose, vannpytter, fugler og insekter som speiler skogen. 

 

7. Juster fargene på bildene, slik at de ikke er så matte. Litt mer kontrast, bittelitt 

metning, litt mer varme (saturation), gjerne en vignett /litt mørkere i kantene. Alt 

dette har du på mobilkameraet ditt. Du kan beskjære bildene i etterkant, så motivet 

kan komme enda bedre i fokus.  Du kan legge til effekter som soloppgang, solskinn, 

tåke etc med Picsart. Der er mulighetene uendelige. 

 

 

 

Ha en herlig fotodag! 

 

        
 
Les mer om hva vi kan hjelpe deg med på www.nordicphotodesign.no 

 

PS! Vil du ha gratis bildeforbedring? Last opp favorittbildet ditt her 

 

 

 

 

Personlig service | Ingen innlogging | Sparer tid 
Kjæledyrbilde| Naturbilde|Nyfødtbilde |Konfirmantbilde | Fotoredigering | Fototjenster | Lysjustering | Effekter 

| Kreativ vri | Gaveidé til den som har alt| Spm & svar | Priser 

Følg oss, og bli med på våre 4 fotokonkurranser på Instagram: nordic_photodesign   
Da kan du vinne DITT motiv på veggen!   

Bruk #nordicphotodesign_høst 

 

www.nordicphotodesign.no
https://nordicphotodesign.no/fa-gratis-fotojustering/
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